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Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 „Mimořádné akce
a události“

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §85 písm. c)

zpracoval:
Pavlína Veselá, referentka OKSS
Bc. Gabriela Krčilová, referentka OKSS
Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

předkládá:

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

projednáno:

Komise mládeže a sportu RM dne 19. 7. 2016
Hlasování per rollam Školské komise ve dnech 7. – 10. 6. 2016
Právní odbor – oddělení právní

přizváni k jednání:



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly podány mimo
Statutárním městem vyhlášené programy v oblasti „Mimořádné akce a události“,
a následné uzavření smluv s těmito subjekty:
a) Potápěči Ústí nad Labem, p.s., IČ 050 84 750, na částečnou úhradu nákladů

spojených s akcí „Kurz záchrany tonoucích pro 8 ročníky ZŠ Ústí nad
Labem“ ve výši 70.000,- Kč

b)  STK GEBERT z. s., IČ 640 45 692, na částečnou úhradu nákladů startovného
na soutěžích - „Podpora tanečního páru – Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“
ve výši 28.000,- Kč

B ) n e s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určenou pro mimořádnou žádost o poskytnutí dotace, která byla podána mimo
Statutárním městem vyhlášené programy v oblasti „Mimořádné akce a události“
tomuto subjektu:
a)  Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace,

IČ 445 55 229, na „Přidělení finančních prostředků pro sportovní třídy
HC Slovan Ústí nad Labem – ZŠ Vinařská“



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města Ústí nad Labem předkládáme návrh na přerozdělení finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb
v oblasti - Žádosti o dotaci podané mimo Statutárním městem vyhlášené dotační
programy určené na „Mimořádné akce a události“.

Poskytnutí dotací „Mimořádné akce a události“.

a) Potápěči Ústí nad Labem, p.s., IČ 050 84 750
Dne 6. 6. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 70.000,- Kč na akci „Kurz záchrany tonoucích
pro 8 ročníky ZŠ Ústí nad Labem“.
Projekt je určený pro rozvoj sportovně technických a branných schopností
a dovedností dětí a mládeže do 18 let. Jedná se o 6 na sebe navazujících akcí,
které budou vždy zakončeny praktickou zkouškou, která prokáže osvojení
získaných praktických, teoretických znalostí a dovedností. Projekt je
spolufinancován Sdružením sportovních svazů České republiky, z. s.
ve spolupráci s Českou unií sportu, z. s.

Školská komise Rady města Ústí nad Labem tuto žádost projednala a hlasováním
metodou per rollam ve dnech 7. – 10. 6. 2016 doporučuje Zastupitelstvu města
podpořit tuto žádost ve výši 70.000,- Kč.

Usnesení ŠK:
ŠK doporučuje ZM podpořit žádost Potápěči Ústí nad Labem, p.s. na akci „Kurz
záchrany tonoucích pro 8 ročníky ZŠ Ústí nad Labem“; IČ 050 84 750, ve výši
70.000,- Kč. Hlasováno: pro 10; proti 1; zdržel se 0.

b) STK GEBERT z. s., IČ 640 45 692
Dne 19. 4. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 70.000,- Kč na akci „Podpora tanečního páru –
Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“.
Jedná se o podporu tanečního páru ve standardních a latinskoamerických tancích
na zahraničních soutěžích v roce 2016. Tento taneční pár patří k nejlepším
v České republice a reprezentuje Statutární město Ústí nad Labem téměř každý
víkend jak na domácích, tak i zahraničních soutěžích.

Tato žádost byla již projednávána Komisí mládeže a sportu dne 17. 5. 2016,
ta ale zkonstatovala, že tato žádost spadá spíše do kompetence Kulturní komise
a předala žádost k projednání příslušné komisi.
Kulturní komise tuto žádost projednala na svém jednání dne 16. 6. 2016 a vrátila
Komisi mládeže a sportu s odůvodněním, že se jedná spíše o sportovní tanec
a ne kulturní akci či aktivitu.



Komise mládeže a sportu tedy tuto žádost opět projednala na svém jednání
dne 19. 7. 2016 a doporučuje Zastupitelstvu města podpořit tuto žádost ve výši
28.000,- Kč s účelem na úhradu startovného na soutěžích.

Usnesení KMS:
Komise mládeže a sportu doporučuje Zastupitelstvu města podpořit žádost
STK GEBERT z. s., IČ 640 45 692, na „Podpora tanečního páru – Ondřej Sliška
a Daniela Valjentová“ ve výši 28.000,- Kč s účelem na úhradu startovného
na soutěžích. Hlasováno: pro 6; proti 0; zdržel se 1.

c) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace,
IČ 445 55 229
Do kanceláře primátorky byla dne 2. 5. 2016 a 29. 6. 2016 doručena žádost
o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši 80.000,- Kč a po opravě ve výši
50.000,- Kč na akci „Přidělení finančních prostředků pro sportovní třídy
HC Slovan Ústí nad Labem – ZŠ Vinařská“
Jedná se o projekt skloubení sportovní přípravy a vzdělávacího procesu
pro členy/děti HC Slovan Ústí nad Labem, o. s., kteří navštěvují sportovní třídy
na ZŠ Vinařská.
Jde především o doprovod na a z tréninku v době výuky, ranních a odpoledních
hodinách a tudíž na úhradu mzdových nákladů doprovodu z řad učitelského sboru
a zajištění odpoledních svačin.

Komise mládeže a sportu tuto žádost projednávala na svém jednání dne
17. 5. 2016, kde byla organizace vyzvána k doplnění a upřesnění žádosti o dotaci.
Dále byly prověřovány možnosti podpory s ohledem na skutečnost, že se jedná
o příspěvkovou organizaci města. Po doplnění žádosti ze strany subjektu dne
29. 6. 2016 (kde byla také snížena požadovaná částka dotace) a po prověření
všech možností dospěla Komise k závěru, že tuto žádost nelze kladně vyřídit
a nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace tomuto subjektu.

Usnesení KMS:
KMS nedoporučuje schválit poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu
s ohledem na skutečnost, že se jedná o děti/hráče HC Slovanu Ústí nad Labem,
o. s., kteří jsou podporovány v rámci kategorie „Preferovaných sportů“ (dvojí
podpora) a také s ohledem na vyjádření Odboru městských organizací a školství,
že se jedná o příspěvkovou organizaci města, která je financována jiným
způsobem a dotace by byla použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců
p.o. Hlasováno: pro 6; proti 0, zdržel se 1.

Příslušné komise Rady města Ústí nad Labem dle určených oblastí jednotlivé žádosti,
které jsou předmětem předloženého návrhu na usnesení, projednaly s výše uvedenými
závěry.

Originály všech žádostí jsou k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb.

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním.


